
Биыл облыстағы білім беру ұйымдарын 7113 
түлек бітірсе, оның 4742-сі, яғни 66,6 проценті ҰБТ 
сынағына қатысып, бағын сынады. Мемлекеттік 
сынақ  облыста 20, 21, 22 маусым күндері өткізілді. 
Биыл Ұлттық бірыңғай тестілеудің форматы 
өзгерген жоқ. Яғни, талапкер 5 пән бойынша 
тестілеуден өтті. Оның 3-і міндетті, 2-і бейінді пән. 
Тестте жоғарыда аталған 5 пән бойынша 120 сұрақ 
берілді. Ең жоғары балл –140 болса, шекті балл  
50 болып белгіленді. Айта кетейік, оның ішінде 
ұлттық университеттерге түсу үшін 65 баллдан 
жоғары болуы тиіс.

Қармақшы ауданынан 458 оқушы қатысып, 
орташа балл – 83,6 болса, Қазалы ауданынан 555 
оқушы 82,7 балл, Шиелі ауданынан 518 оқушы, 
орташа балл  81,4-ті құрады. 

Жаңақорған ауданынан 524 оқушы қатысып, 
орташа 79,7 баллды көрсетті. Жалпы облыс 
бойынша орташа балл 86,1-ді құрады. Бұл 
көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 3,7 балл  
жоғары.

ҰБТ-да ең жоғары балл  135 болды. Бұл нәтижеге 
Қазалы ауданы,  №249 мектеп-лицейдің түлегі 
Рат Еркін Қазбекұлы және Қызылорда қаласынан 
№15 мектеп-лицей түлегі Жалғасбай Абылай 
Ергешбайұлы қол жеткізді. Ал 1131 түлек 100 
және одан жоғары балл жинаған болса, 113 түлек 
шекті деңгейден өте алмады. Айта кетейік, шекті 
деңгейден өте алмағандар үшін осы жылдың 
тамыз айында және 2019 жылдың қаңтар айында 
ҰБТ-ны ақылы негізде қайта тапсыруға мүмкіндік 
берілген. Сондай-ақ, ҰБТ қорытындысымен, 93 
бітіруші апелляциялық комиссияға жүгінген. 
Олардың 19-ын жергілікті апелляциялық 
комиссия республикалық апелляциялық 
комиссияға жіберуге шешім қабылдаған. 
Нәтижесінде, оларға техникалық қатемен 44 
балл (Арал ауданы) және оқу сауаттылығы, 
математика, қазақ әдебиеті, химия, география 
пәндері бойынша 17 балл қосылған.

Облыста ҰБТ 9 тестілеу пунктінде әзірленген 
107 аудиторияда өтті. Тестілеу  пункттері алдын 
ала бекітілген ереже талаптарына сәйкес 
қажетті құралдармен толық жабдықталды. Елді 
мекендерден келетін талапкерлерге байланысты 
тасымалдау, тамақтандыру шаралары ұйым-
дастырылды. Олардың қатарында тестілеу 
пунктінен 50 шақырым қашық орналасқан елді 
мекен түлектері жатын орынмен қамтамасыз 
етілді.

                                                        
 Ғазиза ӘБІЛДА,

                                                  «Сыр бойы».

Алдымен бүгінгі айтпағымды 
өзімнің 2012 жылы «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған 
«Қазақс танның жаңару үдерісі 
немесе біз әлеуметтік бағдар-

ланған экономика ұғымын 
қа лай түсінеміз?» атты мақа-
ладан бас тауды, осыған орай 
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың әлемдік оқиғаларға 

қатысты көзқарасын атап көр-
сеткім келеді. Себебі бұл тұрғыда 
Мем лекет басшысының айтқан 
тұжы рымдары көбіне- көп бүгінгі 
өмірмен сабақтасып жатқанын ай-
туға тиіспіз. 

Иә, ХХІ ғасырда орын алған 
қара ма-қайшылықтарға толы сая-
си оқиғалар бүгінге дейін тұтас 
ұр пақтың санасында қалыптасып, 
сіңісті болып кеткен ұғымдарға 
өзгеріс енгізе бастады. Ал біз осы 
өзгерістерді қабылдауға дайынбыз 
ба? Тәуелсіздіктің алғашқы 25 
жылында біз қаншалықты өз гер -
дік? Қандай қоғам құра алдық? 

Оның басты құндылығы неде? 
Президент әрдайым осы сауалдарға 
тұшымды, байсалды жауап бере 
отырып, әлемдік жа һан дану үде-
рісінің тым жылдам дамып келе 
жатқанын, ал ол біз дің ойлау 
жүйе міз қабылдай қой майтын 
талаптарды алға шы ғарғанын ай-
рықша атап көр сетеді. Атап көр-
сетіп қоймай, бар лығымызды 
нем кеттіліктен, бой күйездіктен, 
ма сыл дықтан, ша ла ғайлықтан, 
үстірт іс-қимылдан сақтандырады. 

Біз әркез Елбасының мем ле-
кет дамуының әртүрлі дәуірінде 
айтқан сөздеріне уақыт өте келе 

қайта оралып, оны бүгінгі күннің 
жағдайымен салыстырып, жаңа 
кезең тұрғысынан бағамдап ке-
ле міз. Осы арқылы Мемлекет 
бас шысының белгілі бір кезеңде 
әрбір қазақстандыққа арналған 
сөзінің кейін уақыт өте келе өмір 
шындығына айналғанына көз жет-
кіземіз. Осы орайда Елбасының 
сонау бір тәуелсіздіктің алғашқы 
қиын жылдарында «Қазақстан 
әлеу меттік бағдарланған мем-
ле кет» деген тұжырымды алғаш 
рет көпшілік назарына салғаны 
әлі жадымыздан шыға қойған 
жоқ. Мәселен, теория  жүзінде 
Скандинавия ел  дері тұрмыстың 
әлеуметтік бағ дарына бейімделген 
мемлекет ретінде аталғанымен, 
олардың та биғаты бұрынғы біздің 
ұғы мы мыздағы теңгермешілікке 
не гіз делген қоғамның қатарына 
жат пайды.   Қысқасы, рынок 
дей тін қоғамдық қатынастар 
дәуі рінде бұрынғы кел меске 
кеткен теңгермешілік үрдіс-
ті қайта әкелудің қисы ны жә не 
ке ліңкіремейді. Осы ған қара-
мастан Қазақстан Прези дентінің 
мұндай батыл ой-тұжы рымдарға 
баруының себебі неде?

Біз кейін ілгері басқан қада-
мымызға тұсау болған, талай 
келең сіздіктерді тудырған бірнеше 
әлем дік дағдарыс сәттерінде 
«әлеу меттік бағдарланған мем-
лекет» деген түсінікті ұмыта қой-
мағанымызбен, ол туралы ойы мыз 
көмескі тарта бастады. Уақыт өте 
келе қиыншылықтар артта қалды. 
Ел еңсесін көтерді. Әлеуметтік 
бағдарламалардың сәтті жүзеге 
асырылуына, не сін жасырамыз, 
шикізат рыно гын дағы қолайлы 
ахуалдың оңды әсері болғаны 
да шындық. Алайда Қазақстан 
бюджетінде қа лыптасқан оңтайлы 
жағдайға бір ғана мұнай бағасының 
көте рілуі емес, сонымен қа тар 
ел дегі тұрақтылықтың, осы ның 
әсе рі нен шетелдерден тар тылған 
инвестициялардың ықпа лы бол-
ғанын, ал осы игілікті шара лардың 
басы-қасында Елба сы ның тікелей 
өзі жүргенін тағы да айтуымыз 
керек. Қазақстан сөйтіп, қиын 
асуларды игерді, күрделі кезең-
дерден өтті. Еліміз үшін қолайлы 
кезең туды. Міне, осы сәтте Елбасы 
әлеуметтік бағдарланған мемлекет 
туралы тағы да батыл ой қозғады. 
Әрбір қазақстандықтың болашағы 
туралы жаңа уақыт туғызған 
тұжырымдамалық ойды біздің 
әрқайсымыздың санамызға қайта 
сіңіре бастады.          
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ОБЛЫСТА ӨТКЕН ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ 
ТЕСТІЛЕУДІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫНА КЕЛСЕК, 

АЛҒАШҚЫ ОРЫНДА ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ 
ТҮЛЕКТЕРІ, 90,9 БАЛЛ ЖИНАҒАН. ОНЫҢ 
ІШІНДЕ №4 ОБЛЫСТЫҚ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАР 
МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫНЫҢ ТҮЛЕКТЕРІ 
ОРТАША 103,2 БАЛЛ, №10 БІЛІМ ИННОВАЦИЯ 
ЛИЦЕЙІ – 100,3 БАЛЛ, №9 БІЛІМ ИННОВАЦИЯ 
ЛИЦЕЙІ 95,5 БАЛЛ ЖИНАҒАН. АЛ АУДАНДАР 
АРАСЫНДА ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ КӨШ БАСТАП 
ТҰР. АЙТАЛЫҚ, БҰЛ АУДАННАН ҰБТ-ҒА 246 
ОҚУШЫ ҚАТЫСЫП, ОРТАША – 87,4 БАЛДЫ 
ҚҰРАДЫ. ОДАН КЕЙІН АРАЛ ЖӘНЕ СЫРДАРИЯ 
АУДАНДАРЫ, ЯҒНИ АРАЛДАН 451 ОҚУШЫ 
ҚАТЫСЫП, ОРТАША 85,2  БАЛЛ БОЛСА, 
СЫРДАРИЯ АУДАНЫНАН 216 ОҚУШЫ ҚАТЫСЫП, 
85,02 БАЛЛ ЖИНАҒАН.

ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛЫ ЭКОНОМИКА – 

БАТЫЛ ОЙДЫҢ 

Ел тарихында Ноғайлы заманы, Ноғай елі ерекше 
аталады. Сол замандағы «Алпамыс», «Ер Тарғын», 
«Қобыланды» жырларында  екі ұлттың ортақ тарихы 
бар. Болмысы қазаққа жақын, бауырлас ноғайдың 
суретшісі Әлібек Қойлақаевтың сурет көрмесінен тарихи 
тұлғалардың өр рухын, қайсар бейнесін байқадық. 

 «Елдің иесі, жердің киесі» бар. Қылқалам шебері 
Сыр еліне аяқ басқанда алдымен Қорқыт ата кесенесіне 
арнайы барғанын айтты. 

 – Ондағы алған әсерімді сөзбен айтып жеткізе 
алмаймын. Түркі әлеміне ортақ абыз Қорқыт атаның 
бейнесін бұрын да салғанмын. Ал бұл сапарымда 
данагөйдің болмысын жақынырақ тани түстім, 
ой жинақтадым. Байқағандарыңыздай, менің 
шығармашылық тақырыбым – түркі әлемі. «Едіге», 
«Жанқожа батыр», «Алтын Адам», «Сүйімбике», 
«Шыңғыс хан», «Хан Ноғайдың» бейнелері сондай 
шығармашылық ізденістен туған. Әрбір ұлт өз түп-
төркінін тани түсуге ұмтылады. Ал біздің өткеніміз 
қазақ халқымен байланысты, − дейді ол.

Әлібек Баймұратұлы – суретшілігімен қатар сәнді 
киімдердің дизайнері, кітап иллюстраторы және де 
ноғай ұлтының Қазақстандағы ресми өкілі. Оның сурет 
салудағы ерекшелігі – туындыларын қауырсынмен, 
тушьпен бейнелеуі.  Көрме аясында ол қаламыздың  жас 
суретшілерімен галереяның  ИЗО студиясында шеберлік  
сағаттарын  өткізген. 

Өнер туындыларын тамашалаған аймақ басшысы 
суретшінің еңбегін жоғары бағалап, сый-сияпат көрсетті. 
Әлібек Қойлақаев Сыр еліне сапар аясында танып-білген 
тарихи тұлғалар мен оқиғаларды қылқалам ұшында 
сөйлететінін айтып, «Қорқыт ата» суретін естелікке 
ұсынды.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

«ҚОРҚЫТ ДАЛАСЫ»
Қылқалам ұшындағы

Өткен сенбіде 
облыс активі 
облыстық ауыл 
шаруашылығы 
басқармасы 
басшысының 
орынбасары 
Өмірхан Пашкеновті 
құрметті еңбек 
демалысына 
шығарып салды. Облыс 
әкімі Қырымбек 
Көшербаев оның саланы 
дамытудағы сүбелі 
еңбегіне тоқталды. 

«Қорқыт даласы» ноғай суретшісінің көзімен 
бейнеленіп, Сыр еліне жол тартты. Көркемсурет 
галереясында өткен «Қорқыт даласы» атты он 
күндік көрмені өткен сенбі күні облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев аралап көрді. Қызылорда 
қаласының 200 жылдығына тарту болған көрмені 
облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы, облыстық тарихи-өлкетану музейінің 
филиалы Көркемсурет галереясы мен Q MED 
“Сана-Сезім” ЖШС ұйымдастырды.
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Өмірхан Пашкенов еңбек жолын Ақтөбе облы-
сында агроном ретінде бастап, Шиелі ауданында 
колхоз бригадирі, бас агроном, колхоз төрағасының 
орынбасары, аудандық мемлекеттік тұқым инс-
пекциясының, ауыл шаруашылығы басқармасының 
бастығы дәрежесіне дейін көтерілді. Соңғы 15 жылдан 
бері облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында 
жұмыс істесе, соның 8 жылында басқарма басшысының 
орынбасары қызметін атқарып келді. 

– Ол 40 жылдан астам уақыт бойы тек мамандығы 
бойынша еңбек етті. Білікті маман ретінде өндіріске 
жаңа технология тарту бағытында шеберлік танытты. 
Өңірдің ауыл шаруашылығы құрылымдарының 
алдында зор абыройға ие. Өндірістің ыстығына күйіп, 
суығына тоңып, саланың өзекті проблемаларын 
шешуде білімі мен тәжірибесін аяған емес, – деді облыс 
әкімі. 

Өмірхан Пашкенов алдағы уақытта да бұл 
саладан қол үзбейді. Оған басқарма басшысының 
кеңесшісі қызметі сеніп тапсырылып отыр. Аймақ 
басшысы тәжірибелі маманға жергілікті атқарушы 
органдардағы жемісті еңбегі үшін алғыс білдіріп, 
Қызылорда облысының Құрмет грамотасын табыс етіп, 
иығына шапан жапты. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

НӘТИЖЕ 
БЫЛТЫРҒЫДАН  
ЖОҒАРЫ

EL JÁNE ELBASY

SYNAQ

ҰБТ:

Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық білім басқармасының басшы-
сы Майра Мелдебекова облыста өткен Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бой-
ынша БАҚ өкілдеріне сұхбат берді.

ХХІ ғасыр, әсіресе оның екінші онжылдығы әлемде аса 
жылдам оқиғалармен, күрт өзгерістермен, сонымен бірге 
қарама-қайшылықтармен басталды. Жылдамдықтың екпіні 
күшті болғаны соншалық, тіпті осыдан бірнеше жыл бұрын 
үйреншікті болған қағидалар бүгінге өлшем бола алмай қалды. 
Айталық, әлемде 2015 жылы басталған дағдарыс әлі де 
жалғасуда. Оның салқыны қазір басыла қойған жоқ. Тіпті, 2017 
жылдың өзі буырқанған саяси оқиғаларға толы болды. 

БАТЫЛ ОЙДЫҢ ЖЕМІСІ



Алайда, Президенттің әрдайым өзі 
атап көрсетіп жүргеніндей, сая сатта, 
экономикада әлеуметтік бағ дар ұстану 
ма сылдық пиғылмен ұш таспауы 
тиіс. «Мемлекеттің стра тегиясы әлеу
меттік қорғаудан әлеу меттік прог реске 
бағытымен құ ры лады. Бұл масылдыққа 
жол жоқ дегенді білдіреді. Тек осындай 
жағ дайда ғана Қазақстан қоғамы 
патернализм инерциясын жеңе алады» 
деп атап көрсетті Мемлекет басшысы.  
«Патер на лизм» (латын) – үлкеннің 
кішіні,   яғни ағаның ініні, халықаралық 
жағдайда үлкен мемлекеттердің әлсіз 
мемлекеттерді қамқорлыққа алу 
ұғымын білдіреді. Ал, шындығында, 
кейде саясатта мұндай қамқорлықтың 
астарында небір қитұрқы, жымысқы 
әрекеттердің жататынын да жасыруға 
болмайды. Қамқорсу арқылы сол 
мемлекеттердің ішкі ісіне араласу, 
одан әрісі тәуелсіздігіне қол сұғудың 
ауылы да алыс емес екенін әрдайым 
есімізде ұстауымыз қажет. Егер біз 
Президенттің астарлы сөзіне терең 
үңілсек, осы ойды аңғарар едік. 
Бүгінгідей жаппай жанкешті бәсекеге 
ұласқан жаһандану дәуірінде сыртқы 
әлемнен оқшауланбай, сонымен бірге 
саналы еңбек арқылы тәуелсіздігімізді 
нығайту әрбір қазақстандықтың қа
сиет ті борышы болып табылады. 
Президент астарлы оймен бізге осыны 
түсіндіреді. Жаңа ша ойлау жүйесімен 
өмір сүруіміздің қажеттілігін алға 
тартады.

Экономика заңдылығы да жалпы 
жаратылыс заңы секілді егер өз ор нына 
дұрыс пайдаланбаса, ол да мейірімсіздік 
танытады. Сол сияқты біз де экономика 
заңдылығына ба ғынбай, өз санамызда 
субсидиялауға сүйен ген өмір сүру 

дағдысын қа лып тастырып, бұл 
келеңсіздікті бойы  мызға сіңіріп алсақ, 
одан өткен қауіп ті ештеңе болмайды. 
Елбасы әр дайым осыдан сақтандырады, 
Қазақс тан жағдайында біздің әрқай
сымыздың төл міндетімізді айқындап 
береді. Ал өкінішке орай, бізде, яғни 
экономикада еңбектің үлгісін таны
тып, масылдықтан арылу орны на жал
пыға бірдей жалқаулық, керен аулық 
үрдісі үйреншікті әдетке айналып 
барады. Мен бұл тұрғыда маңызды 
де ген әлеуметтік салада, айталық 
ауыз су қызметі жүйесіндегі, басқа 
салалардағы субсидиялаудың ақылға 
келмейтін деңгейге жеткенін айтқым 
келеді. Осының өзінде тиісті қызметке 
ақы төлегіміз келмейді. Айтпақшы, 
субсидиялаудың барлығы мұнай баға
сының тым көтеріңкі кезінде болғанын 
және ондай оңтайлы құбылыстың 
әрдайым қайталана бермейтінін ес
кер  геніміз абзал. Ал әлеуметтік бағ
дарланған елде мемлекеттік қолдау 
деген ұғым жоғарыда айтылғандармен 
мүлдем үйлеспейді. 

Нұрсұлтан Әбішұлы эволюциялық 
қағидатқа қатысты: «Ешқандай да алға 
озу» бол мауы тиіс. Әлеуметтік саладағы 

барлық өзгерістер даму деңгейімен, 
Қазақстан экономикасының мүм
кін  діктеріне сәйкесуі тиіс», деп атап 
көрсеткенін жоғарыда айтыл ған дармен 
сабақтастыруға болады. Оның нақты 
мысалын бүгінгі еуро аймақ елдерінде 
болып жатқан дағ дарыс, дефолт 
жағдайларымен байланыстырамыз. 
Нақты табысқа сәйкес өмір сүре алмай 
ұдайы сәнсалтанатқа, үлде мен бүлдеге 
оранып жүру экономикада қарама
қайшылықтар тудырады, дағдарысқа, 
оның соңы қарызға әкеліп соқтырады. 
Қазақша айтқанда, табысыңды ескер
мей, алдынала қарызға бату неге 
әкеліп соқтыратынын әркім біледі 
ғой деп ойлаймын. Айтпақшы, Елбасы 
бұл тұрғыда сонау 2007 жылы да 
еске салған болатын. Ұмытпасам, ол 
экономиканың өсімі мен инфляция 
өсімін үйлестіру қажеттігін ескертті. 
Егер экономика өсімі үздіксіз үдей 
түссе, оның соңы инфляцияның ша
рық  тауына ықпал жасайды. Қазақс
танда 2007 жылы тұрғын үй құрылысы 
жаппай салына бастағанда құрылыс 
материалдарының бағасы есепсіз 
көтерілгені жұртшылықтың есінде 
болар. Ол кезде әлемдегі мұнай баға

сының күрт көтерілуі бюджетте артық 
ақшаның болуына ықпал жасады. Ал 
екінші дәрежелі банктер шетелден 
келген арзан несиені сұраусыз қардай 
боратты. Ақыр соңында дағдарыс 
орын алып, күллі банк жүйесі қиын
дыққа ұрынды. Осы орайда Елбасының 
әлеуметтік қолдаудың мемлекеттің 
өмір сүру деңгейіне орай жасалатынын 
ескерту әлемдегі бүгінгі өмір шын
дығынан туып отырған жағдайға 
бай ланысты айтылған тұжырымдар 
болып сана лады.

Біз, Қазақстан 2017 жылды несін 
жасырамыз, күрделі жағдайда қоры
тындыладық. Иә, аздаған өсім бар. 2017 
жылы ішкі жалпы өнім елімізде 4,2 % 
өсті. Мемлекет бүкіл қаржы ресурсын 
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша 
жобаларға жұмсады. Тіп ті, Ұлттық 
қордан да бұл бағытта қаржы бөлінуде. 
Әзірге мұнай бағасы Қазақстан үшін 
қолайлы болып тұр. Күні кеше ғана 
Ресей президенті Сауд Арабиясы 
ханзадасының Мәскеу ге футбол бі
рін шілігіне келуін пайда ланып, қыс
қа ғана кездесу өткізді. ОПЕК (мұ най 
экспорттаушы елдер ұйымы) бұл 
орайда мұнайы көп Ресеймен мә
мілеге келіп, оның көлемін біршама 
ұлғайтуға ниет білдірді. Қашағанның 
мүмкіндігін ескерсек, бұл Қазақстанға 
қолайлы. Баға тұрақтанды, енді аздап 
өндіру көлемін ұлғайтуға болады.  

Дегенмен Мемлекет басшысы 
бұл тұрғыда бізге кез келген тосын 
қауіпқатерлерге дайын болуымызды 
ескертеді. Сақтандырады, жинақы, 
ұқыпты болуымызды талап етеді. 

 Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы».
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Құрылыс – экономикамызға 
жаңа серпін беретін маңызды 
сала. Құрылысшылардың ерен 
еңбегінің арқасында ірі 
инвестициялық жобалар жүзеге 
асырылып, небір зәулім 
ғимараттар бой көтеруде.

Кейінгі жылдары бүкіл республика 
бойынша, оның ішінде Сыр өңірінде құ
рылыс саласы қарқын алуда. Өңіріміздің 
сәулеттік келбетіне заманауи көрік беріп 
отырған сәнді де жайлы құрылыстар 
қалың жұрт шылыққа қуаныш сыйлап, 
әрі аймақ дәулетінің еселеп өсуіне  серпін 
беруде. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік рево
лю ция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Жол дауында құры
лысқа және коммуналдық секторға за
манауи техно логияларды енгізуді мін
деттеп отыр.

Сонымен бірге, халық үшін тұрғын 
үйге қолжетімділікті арттыруда «Нұрлы 
жер»  бағдарламасы іске асырылуда. 

Қазіргі уақытта облыс орталығының 
сол жағалауын игеру жұмыстары жүр
гізілуде. 

Сол жағалаудағы жаңа қала – бұл 
1532 гектарды құрайтын аумақ, оның 
367 гектары рекреациалық аймақтарды 
құруға,  қалған бөлігі тұрғын үйлер, 
сауда және офистік ғимараттар, әлеу
меттік инфрақұрылым объектілері 
құрылысына арналған. 

Бүгінгі күні аумағы 23,1 гектарды 
құрайтын аймақта 5 қабатты 18 тұрғын 
үйдің 320 орындық балабақшаның, 
жастар орталығы мен «Болашақ» 
университеті ғимаратының құрылыс
тары қарқынды жүргізілуде.  

Сонымен қатар сол жағалауда Қазақ 
Орталық Атқару Комитеті ғимаратының 
үлгісінде салынған мұражай бой көтерді. 
Қазақ Орталық Атқару комитетінің 
(КазЦИК) тарихи ғимаратында музеймен 
бірге Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдар ламасынан туындайтын міндет
терді, жүзеге асыратын «Рухани жаң
ғыру» орталығы орналасатын болады. 
Бұл облыстың тарихын айшықтайтын 
бірегей құрылыс болмақ.

Биыл 2 шағын аудан бой көтеріп, 16 
көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы 
басталмақ. Сонымен қатар, 20182020 
жылдары  сол жағалаудағы аумақта 
қосымша 100 адамға кеңес беретін 
емханасы бар 300 төсектік көпсалалы  
аурухана, неке сарайы, 900 орындық 
мектеп, 320 орындық балабақша, ойын
сауық кешені, 7,6 шақырымды құрайтын 
дамбыжол, отбасылық медициналық 
орталық, «Шіркейлі» каналының үсті
мен салынатын көпір мен басқа да 
объектілердің құрылысын бастау көз
делуде. 

Құрылыс – бұл жай ғана мамандық 
емес, бұл жасампаздыққа құштарлық.

Облыс әкімінің бастамасымен, құ
рылыс, сәулет және қала құрылысы бас
қармасы  Астананың 20 және Қызылорда 
қаласының 200 жылдығы мерейтойлары 
аясында Сыр елінде еңбек адамының, 
жұмысшы маман дықтарының, оның 
ішінде құры лысшы беделін жоғарылату 
және танымал ету, жоғары білікті 
еңбекті насихаттау және тәжірибе 
алмасу мақсатында «Үздік қалаушы» 
және «Үздік сылақшы»  номинациялары 
бойынша рес публикалық конкурс 
өткізілді. Кон курсқа еліміздің өңір
лерінен мықты деген беткеұстар 
мамандары қатысып, бақ сынасты. 
Қалаушы мен сылақшы құрылыс ішін
дегі базалық мамандықтар. Аталған 
жұмыстардың сапасына объек тінің соң
ғы көрінісі байланысты болады. 

Осы орындалып жатқан жұмыс
тардың мақсаты – халыққа қолжетімді, 
заманауи технологияларды қолдану 
арқылы салынған ыңғайлы әрі әдемі 
тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар 
тарту ету. Бұл орайда Қызылорда өңірі 
көш басынан көрінуде. 

М.ӘЛСЕРІКОВ,
  облыстық құрылыс, 

сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы.

ЖАСАМПАЗДЫҚҚА
ҚҰШТАРЛЫҚ

Өнім сапасы тұқымына бай
ла нысты екені бесенеден белгілі. 
Бұл орайда қажетті 22695 тонна 
кү ріш тұқымы дайындалған еді. 
Дайындалған өнімнің 1917 тоннасы – 
«Маржан», 5039 тоннасы – «Янтарь», 
14586 тоннасы – «Лидер» және қал
ғандары басқа сұрыптарды құрады. 
Танапқа түскен тұқымның тең жар
тысына жуығы элиталық және бірін
ші репродукциялы өнім болып табы
лады. Шаруашылықтарда күріш 
тұқы мы толығымен себу дәрежесіне 
жеткізілген болатын.   

Ендігі жұмыс егінді күтіпбап
тау. Бұл орайда егіске қажетті ми
нералды тыңайтқыштың көлемі 54,2 
мың тоннаны құрап, оның  90%ке 
жуығы алынды. Сонымен бірге 
шаруашылықтарға 60 мың литрден 
астам гербицид дайындалды. 

Науқанда сала техникамен 
қам  та масыз етіліп, көктемгі дала 
жұмыс тарына бөлінген 14 мың 
тон на арзандатылған дизель оты
ны мезгілінде жеткізіліп бе
ріл ді. Сонымен бірге облыс 
шаруашылықтарының техникалық 
паркі «Қазагроқаржы» АҚ арқылы 61 
жаңа техникамен толық қалы отыр. 

Биыл су мөлшерінің жылдағыдан 
аз болатыны ескеріліп, сала еңбек

керлерін тиянақты жұмыс істеуге 
жұмылдырды. Соның нәтижесінде 
су тапшылығын еңсеруге қол жетті. 
Ауыл шаруашылығы дақылдарының 
тұрақты суару көлемі 4,2 млрд текше 
метр болып бекітілген еді. Соңғы 
деректер бойынша «Шардара» су 
қоймасына жоғарыдан секундына 
440 текше метр су түсуде. Ал 
қоймадағы су көлемі 3,7 млрд текше 
метрді құрап, төменге секундына 300 
текше метр су тасталуда. Сондайақ, 
«Көксарайдан» дарияға секундына 
300 текше метр су түсіп тұр. Бүгінгі 
күні «Шардара» мен «Көксарайда» 
барлығы 4,6 млрд текше метр су 
жиналып, ол өткен жыл кезеңімен 
салыстырғанда 1233 млн текше 
метрге кем болып отыр. Қазір облыс 
территориясына жоғарыдан бар лығы 
595 текше метр су түсіп, оның 451,7 
текше метрі шаруашылықтардың 
егістік каналдарына жіберіліп жатыр. 

Осылай диқандарды мазалаған 
су мәселесі аймақта өз шешімін 
тауып, егістік алқап толық қам
тамасыз етілді. Мұның өзі дала 
еңбеккерлерінің алдағы мол өнім 
жолындағы жұмыс тарына негіз 
қаламақ. 

Ж.ӘБІШОВ.
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КҮРІШ 
КҮТІМІНЕ
КІРІСТІ

Биыл Сырда көктем кеш шықты. Соған қарамастан ауыл 
еңбеккерлері қолда бар мүмкіндікті тиімді пайдаланып, маусымды 
нәтижелі аяқтауда. Биылғы егіс көлемі 177,1 мың гектар алқапқа ме-
желенген болатын. Өткен күзде шаруашылық құрылымдары 3236 
гектар күздік бидай егуді, 55,8 гектарға сүдігер айдауды қамтамасыз 
етті. Бүгінгі күні облыста дақылдарды егу жұмыстары толығымен 
аяқталып, барлық дақыл түрлері бойынша межеленген егіс көлемі 
артығымен орындалды. Көкөніс-бақша да толығымен орналастыры-
луда. Күріш көлемі 87267 гектарға жеткізіліп, меже 107,7 процентке 
орындалды. Қазір егіс алқаптары толығымен суға бастырылды.  15

ӘЗІРЛЕНГЕН ЖОБАҒА 
СӘЙКЕС СОЛ ЖАҒАЛАУДАҒЫ 
АУМАҚ 

АУДАННАН ТҰРАДЫ.

«Цифрлық Қазақстан» бағдар ла
масы негізгі 4 бағыт бойынша жұ
мыстар жүргізеді. Бағдарламаның 
басты мақсаты – Қазақстандағы 
өмір сапасын арттыру, халықтың 
әлауқатын жақсарту, ұлттық эко
номиканы цифрландыру.   Аталған 
төрт басым бағыттың алғашқысы 
экономика салаларын цифрландыру, 
цифрлық мемлекетке өту және 
«Цифрлық Жібек жолын» дамыту 
арқылы экономика мен халықтың 
тұрмыс сапасын жақсарту қар
қынын айтарлықтай үдету, ауыл 
аймақтарды  интернет желісімен то
лықтай қамтамасыз ету болмақ. 

«Айшылық алыс жерлерден 
жыл  дам хабар алғызған» интер
нет тің дәурені жүріп тұр. Ақпарат
тықкоммуникативті дамы
ту    дың ғаламдық индексінің 
мә  лі    мет   теріне қарасақ, Қазақстан 
Орта    лық Азия елдерінің ішінде 
ком  пью  тер мен ғаламторға қол
жетім діліктен көш бастап келеді. 
Оның дәлелі ел тұрғындарының 
75 проценті ғаламтордың бел
сен ді қолданушылары болып 
сана лады. Компьютерді сауатты 
меңгерген тұрғындар жылдан

жылға көбейіп келеді. Егер 2010 
жылы ел тұрғындарының 43,7 
проценті компьютер пайдалануға 
қабілеті жеткен болса, қазіргі 
таңда бұл көрсеткіш 76,2 процентті 
құрайды. Жанқалтаңдағы жан 
сері гіңе айналған телефонның 
іші нен өзіңе қажеттінің бәрін де 
табасың. Мобильді қосымшаларды 
жүк теу арқылы жұмысыңызды 
жеңілдетесіз. Үйде отырып қажет
ті құжаттарыңызды аласыз, бұ
рын ғыдай терезе жағалаудың 
машақаты тез арада жойылды. Тіпті, 
үйде отырып жұмыс істеп, айлық 
табатындар да төбе көрсете бастады.

Сонымен қатар ұялы телефон 
платформасы үшін интернет 
жоба  лар әзірлейтін «KAZNET Me
dia» қосымшасы, бағдарламалық 
қамсыздандырудың «Columbus» 
жет  кізушісі, «ARTA» корпоративті 
плат форма өндірушісі, «OTTO Ka
zakhstan», «Арена S», «Белый ветер 
KZ»,  «Технодом оператор» аталатын 
интернет дүкендері де  жоғары таны
малдылыққа ие болып келеді.

Сондайақ, қазір  көлігіңіз бол
маса, діттеген жеріңізге жету 
қиындық тудырмайды. Мобильді 

қосымшада «Яндекс такси» деп ата
латын қосымшаны жүктеп алсаңыз 
болғаны. 

Әрине, мұның барлығы күнде
лікті тұрмыс түйткілі. Жоғарыда 
айт қа нымыздай, бұл бағдарлама 
экономиканы ілгерілетуге қалай 
қызмет етіп келеді, мәселе осын
да. Өткен жылы Елбасымыз цифр
ландыру бойынша өткен респу
ликалық кеңесте "Цифрлық 
Қазақстан" бағдарламасының эконо
микалық әсері байқалмай отыр
ғаны жөнінде айтты.  Президент 
сол кеңесте цифрландыруды эконо
микалық өсімге қол жеткізудің 
құралы екенін атап өтті.

Яғни, цифрландыру жалпы ішкі 
өнімнің өсімін көтеруге қол жеткізуі 
тиіс. Бұл үшін біздің елімізде әлі алға 
қойған міндеттер баршылық. 

Біз, жастар, болашағымыздың 
жарқын екеніне сенеміз. Осы жарқын 
болашақ жолына қандай үлес қоса 
аламыз, біздің ойымыздағы өзек осы.

  
 Маржан ӘШІРАПБАЕВА,

Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ студенті. 

«TSIFRLYQ  QAZAQSTAN»

БІЗ 
БОЛАШАҚҚА 
СЕНЕМІЗ 

«Цифрлық технология» ХХІ ғасырда адам 
өміріндегі орасан өзгерістерге жол ашты. 

Қазіргі таңда газет бетін ашсаңыз да, 
теледидарды қоссаңыз да осы тақырып 
аясында әңгіме өрбіп жатқанын байқайсыз. 
Ақпарат құралдары жарғақ құлағы 
жастыққа тимей бекерден-бекер жар 
салып жатқан жоқ. Тұғыры биік тәуелсіз 
Қазақстанның алдында үлкен міндет тұр.  

 №   Түсіндірме жазбада көрсетілуі тиісті мәліметтердің тізбесі Әзірлеуші-мемлекеттік органның 
ақпараты

1. Жобаны әзірлеуші-мемлекеттік орган «Қызылорда облысының 
индус три ялық-инновациялық 
даму бас қармасы» мемлекеттік 
меке месі

2.

Тиісті  заңнаманың нормаларына сілтемесі бар жобаны қабылдауға 
негіздеме

«Жер қойнауын және жер қой-
науын пайдалану туралы» 
Қазақстан Республикасының               
2017 жылғы 27 желтоқсандағы Ко-
дексінің 274 бабының 
нормалары

3. Жобаны  қабылдау  қажеттілігінің  негіздемесі  (нақты  мақсаттар, 
болжамды тиімділігі және күтілетін нәтижелердің мерзімдері)

Жобаны  қабылдаған  жағдайда  бір 
гектар үшін қамтамасыз ету көлемі 
айқындалады.

4. Жоба қабылданған жағдайдағы болжамды әлеуметтік-экономикалық 
және (немесе) құқықтық салдары

Жоқ

5.

Жобаны іске асыруға байланысты болжамды қаржылық шығындар 

Жобаны қабылдау республикалық 
немесе жергілікті бюджеттер 
шығыстарының көбеюін 
немесе түсімдерінің қысқаруын 
көздемейді

6. Осы  мәселе  бойынша  бұған  дейін  қабылданған  құқықтық  актілер 
және оларды іске асырудың нәтижелері туралы мәліметтер

Жоқ

7. Жобаны    заңнамаға  сәйкестендіру  үшін  бұған  дейін 
қабылданған  облыс  әкімдігі  мен  әкімінің  актілеріне 
өзгерістер/  толықтырулар  енгізу немесе күшін жою туралы 
ұсыныстар дайындау қажеттілігі

Жоқ

8. Нормативтік  құқықтық  актіні  мүдделі  мемлекеттік 
органдармен келісу туралы мәлімет 

«Жер  қойнауы  және  жер  қойнауын  пайдалану  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  Кодексінің  274-бабына  сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Бір  гектар  үшін  кен  іздеушіліктің  салдарын жою  бойын-
ша  жер  қойнауын  пайдаланушы  міндеттемелерінің  орындалу-
ын  қамтамасыз  ету  көлемі  осы  қаулының  қосымшасына  сәйкес 
айқындалсын.

2. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  Қызылорда облысы  
әкімінің   орынбасары  Е.Г.Ким ге жүктелсін. 

3.  Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                әкімі Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің      2018 жылғы «___»  
маусымдағы № ___  қаулысына  қосымша

Бір гектар үшін кен іздеушіліктің салдарын жою бойынша 
жер қойнауын пайдаланушы міндеттемелерінің орындалуын 

қамтамасыз ету көлемі

Есептің бірінші жылы мен үшінші жылы аралығын қоса алған 
мерзімдегі қамтамасыз ету мөлшері 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан  Республикасының  «Жер  қойнауы  және  жер  қойнауын 
пайдалану  туралы»  Кодексінің  210-бабының  3-тармағында  және 
274-бабында бекітілген бір  гектар үшін жұмыстарына жұмсалған 
жылдық  ең  төменгі  шығын  сомасының  10%-дық  көлемінде 
төмендегі формуламен анықталады.

Q =6940×АЕК×10%
мұндағы:
Q  –  есепті  қоса  алғандағы  бірінші  жылдан  үшінші  жыл 

аралығын қоса алған мерзімдегі қамтамасыз ету мөлшері;
АЕК – айлық есептік көрсеткіш, республикалық бюджет заңы 

бойынша қаржылық жылға сәйкес бекітілген.

ЖОБА

Бір гектар үшін  қамтамасыз етудің 
мөлшерін айқындау туралы

«Бір гектар үшін  қамтамасыз етудің мөлшерін айқындау туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігі қаулысының жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

ЭКОНОМИКАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒ ДАРЫНЫҢ ІРГЕТАСЫН 
ПРЕЗИДЕНТ  НАҚТЫ ІСТЕРМЕН ҚА ЛАП КЕЛЕДІ. СӨЗІМІЗ 

ДӘЛЕЛДІ БОЛУ ҮШІН ЕЛІМІЗДЕ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРГЕ СА ПАЛЫ АУЫЗСУ 
ЖЕТКІЗУ, ЭЛЕКТР ҚОН ДЫРҒЫЛАРЫН, БАЙЛАНЫС, ЖОЛ ИНФРА
ҚҰРЫЛЫМЫН ЖАҢАР ТУ, ТІПТІ ӘР КІМ НІҢ ЖЕКЕ МЕН ШІГІНДЕГІ 
КӨПҚАБАТТЫ ҮЙЛЕРДІ ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ 
ӨЗІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛ ДАУДЫҢ, ЖАЙ ҚОЛДАУ ЕМЕС, БЮД ЖЕТТІК 
СУБСИДИЯЛАУ АРҚЫЛЫ ҚОЛ ДАУДЫҢ КЕРЕМЕТ, ТІПТІ ӘЛЕМДЕ 
СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН ҮЛГІСІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОСЫНЫҢ БАРЛЫҒЫ 
ҚАЗАҚСТАНДЫ ӘЛЕУ МЕТТІК БАҒДАРЛАНҒАН МЕМЛЕКЕТ ДЕП АТАУҒА 
ТОЛЫҚ НЕГІЗ ҚАЛАЙДЫ.  Қазақстан Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев 
Түркия Республикасының 
Президенті Режеп Тайип 
Ердоғанмен телефон 
арқылы сөйлесті.

Әңгімелесу барысында 
Нұр сұлтан Назарбаев Режеп 
Ердоғанды Түркия Респу бли
касының Президенті лауа зы
мына қайта сайлануымен құт
тықтады.

Нұрсұлтан Назарбаев Режеп 
Ердоғанның осы сайлаудағы 
жеңісі түрік халқының оның 
жүргізіп отырған саясатына қол
дау көрсеткенінің айқын дәлелі 
екенін атап өтті.

Режеп Ердоған Қазақстан 
Пре зи дентіне ризашылық біл
діре отырып, сайлаудың демо
кратия қағидаттарына сай, ха
лықтың жаппай қатысуымен 
өт кенін айтты.

Сондайақ, Мемлекеттер бас
шылары бауырлас екі ел ара
сындағы сындарлы диалогты 
одан әрі тереңдету мәселелерін 
талқылады.

ТЕЛЕФОН 
АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ
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1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің ата-
уы: аудандардың жұмыспен қамту, әлеуметтік 
бағдарламалар және хал актілерін тіркеу бөлім
дері және Қызылорда қалалық азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі (бұдан әрі  көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кең
сесі;

2) аудандық маңызы бар қалалардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкімдері 
(бұдан әрі  әкім).

3) «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы        (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация);

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ныса-
ны – қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесі – азаматтық хал акті жазбасының күшін 
мүдделі тараптардың өтініші бойынша, сондай
ақ сот шешiмi негiзiнде жойған кезде  азаматтық 
хал акті жазбасының күшін жою туралы тіркеуші 
органның жауабы;

әке болуды анықтау, бала асырап алу 
(алғашқы қалыптастырылған жеке сәйкестендіру 
нөмірін қалпына келтірумен), атын, тегін, 
әкесiнiң атын өзгерту туралы акт жазбаларының 
күшін жойған кезде  бастапқы деректермен 
қайталама туу туралы куәлік, қажет болған 
жағдайда  туу туралы анықтама;

неке бұзу туралы акт жазбасының күшiн 
жойған кезде  тиісті некені қию туралы куәлік;

«Азаматтық хал актілерін тіркеу және 
апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі №219 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11374 нөмірімен 
тіркелген) бекітілген «Азаматтық хал актілері 
жазбаларын жою» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  стандарт) 
10тармағымен көзделген жағдайларда және 
не гіздер бойынша жеке басын куәландыратын 
құжатты көрсеткен кезде мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы қағаз жеткізгіштегі 
дәлелді жауап. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін ұсыну нысаны – қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) ісқимыл 

тәртібінің сипаттамасы

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойын-
ша рәсімді (ісқимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының не оның 
уәкілетті өкілінің (бұдан әрі – оның өкілі) көр
сетілетін қызметті берушіге мемлекеттік корпо
рацияға, немесе әкімге стандарттың 9тарма ғына 
сәйкес құжаттар топтамасымен жүгінуі.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің 
құрамына кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) 
мазмұны, орындаудың ұзақтығы:

көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне 
стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды 
ұсынады. Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
құжаттар топтамасын ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар топ-
тамасын қабылдау күні мен уақыты көрсетіліп, 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркелгені туралы белгі қойылған талонды 
(бұдан әрі  талон) береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды). 

көрсетілетін қызметті алушымен не оның 
өкілімен стандарттың 9тармағымен көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топта-
масы және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кет-
кен құжаттар ұсынылған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас 
тартады. Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну немесе өтінішті 
қабылдаудан бас тарту;

3) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысын 
анықтайды (бір сағаттан аспайды). Рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы құжаттарды қарайды, мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесінің жобасын 
дайындайды (жиырма жұмыс күні ішінде). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесінің жобасын 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қол 
қоюға ұсыну;

басқа мемлекеттік органдарға сұрау салу 
және қосымша зерделеу немесе тексеру қажет 
болған кезде – көрсетілетін қызметті алушы-
ны қарау мерзімі ұзартылған сәттен бастап 
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын 
уақытқа ұзартылады;

сот шешімінің негізінде – күнтізбелік 
15 (он бес) күн, басқа мемлекеттік органдарға 
сұрау салу қажет болған кезде қызметті көрсету 
мерзімі – көрсетілетін қызметті алушыны 
күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете 
отырып, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын 
уақытқа ұзартылады; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесіне қол қояды (бір сағаттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимыл) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін тіркейді (жиырма минуттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін 
қызмет алушыға не оның өкіліне беру .

Көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі әкімге жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі әкімге стандарттың 9тармағына сәйкес 
құжаттарды ұсынады. Рәсімнің (ісқимылдың) 
нәтижесі: құжаттар топтамасын ұсыну;

2) әкім құжаттарды тіркейді және көрсе
тілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде). Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдау;

3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері құжаттарды тіркейді, құжаттарды 
қабылдау туралы талон береді және құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды). 

Көрсетілетін қызметті алушымен не оның 
өкілімен стандарттың 9тармағымен көзделген 
тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топта-
масы және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кет-
кен құжаттар ұсынылған жағдайда көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкері өтінішті 
қабылдаудан бас тартады. Рәсімнің (ісқимыл
дың) нәтижесі: құжаттарды тіркеу және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсыну немесе өтінішті қабылдаудан бас тарту;

4) құжаттар қабылданғаннан кейін мем
лекеттік қызмет көрсету процесінде көрсеті летін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімше
лерінің (қызметкерлерінің) ісқимылдары осы 
регламенттің 6тармағының 35) тармақша
ларына сәйкес жүзеге асырылады; 

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін тіркейді және әкімге жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (ісқимылдың) 
нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін әкімге жолдау;

6) әкім мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін тіркейді (жиырма минуттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін 
қызмет алушыға не оның өкіліне беру.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс

қимыл тәртібінің сипаттамасы

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне 
қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен 
өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы;

3) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы;

4) әкім.
5) мемлекеттік корпорация қызметкері;
6) мемлекеттік корпорация жинақтау 

бөлімінің қызметкері.
7. Мемлекеттік қызмет көрсету проце

сінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылым
дық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсім
де рі (ісқимылдары), өзара ісқимыл тәртібі 
реттілігінің толық сипаттамасы осы регла
менттің қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықта
ма лығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес
процестерінің анықтамалығы Қызылорда об-
лысы әкімдігінің және Қызылорда қаласы мен 
аудан әкімдіктерінің ресми интернетресурста-
рында орналастырылады.

   
4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара 
ісқимыл  тәртібінің, сондайақ мемлекеттік 

қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

8. Мемлекеттік корпорацияға және (не-
месе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілерге 
жүгіну тәртібінің сипаттамасы, көрсетілетін 
қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, 
сондайақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нәтижесін Мемлекеттік корпорация арқылы алу 
процессінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады. 
Рәсімнің  (ісқимылдың) нәтижесі: құжаттар топ-
тамасын ұсыну;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызмет 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғандығы 
туралы қолхат береді;

көрсетілетін қызметті алушы стандарттың 
9тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық емес топтамасын және (не-
месе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды 
ұсынған жағдайда, Мемлекеттік корпорация 
қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және стандарттың 3қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тартқаны 
туралы көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне қолхат береді (он бес минуттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттарды 
қабылдау туралы не қабылдаудан бас тарту ту-
ралы қолхат береді.

3) Мемлекеттік корпорацияның жи
нақ тау бөлімінің қызметкері құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде, құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді). 
Рәсімнің  (ісқимылдың) нәтижесі: құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды тіркейді (отыз минуттан 
аспайды). Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: 
құжаттарды тіркеу және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсыну;

5) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысын 
анықтайды (бір сағаттан аспайды). Рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі: құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысына жолдау;

6) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы құжаттарды қарайды және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесінің жобасын дай-
ындайды (үш жұмыс күні ішінде). Рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі: мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижесінің жобасын көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсыну;

7) көрсетілетін қызметті берушінің 
бас шысы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесіне қол қояды (бір сағаттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдау; 

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін тіркейді және Мемлекеттік корпо
рацияға жолдайды (бір сағаттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін Мемлекеттік 
корпорацияға жолдау; 

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды). 
Рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі: мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне беру.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 04 маусымдағы №1134 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 18.06.2018 жылы № 6338 тіркелген

«Азаматтық хал актілері жазбаларын жою» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін 

бекіту туралы
«Қазақстан Республика сын дағы жергілікті 

мемлекеттік басқа ру және өзінөзі басқару ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңы  на және «Мемлекеттік көр
сеті ле тін қызметтер туралы» Қа зақ стан Рес
публикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызыл орда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Аза маттық 
хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік 
көрсетілетін қыз мет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау 
«Қызылорда облы сы әкімінің аппараты» мем
лекеттік мекемесінің басшысы М.Н.Дел мұха
новқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күн тізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысы әкімінің 
         міндетін атқарушы Қ.Ысқақов.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы  «04»  маусымдағы  № 1134  қаулысымен бекітілген

«Азаматтық хал актілері жазбаларын жою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

«Азаматтық хал актілері жазбаларын жою»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспроцестерінің анықтамалығы

ЖОБА

Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге 
арналған келісімшарттар жөніндегі комис-

сиясын құру туралы
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 

Республикасы Кодексінің 278бабы, 25тармағына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған 
келісімшарттар жөніндегі комиссия (бұдан әрі  Комиссия) құрылсын.

2. Қоса беріліп отырған:
1) осы қаулыға 1қосымшаға сәйкес Комиссияның құрамы;
2) осы қаулыға 2қосымшаға сәйкес Комиссия туралы ереже  

бекітілсін.
3. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау Қызылорда облысы  

әкімінің   орынбасары  Е.Г.Кимге жүктелсін. 
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
              әкімі   Қ. Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ                                 
«Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
және даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану
Комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан 
өңіраралық геология және жер қойнауын пайдалану департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі Қызылорда өңірлік 
инспекциясының басшысы
_____________________ Ғ. Әлімбаев
2018 жылғы «___»_____________  

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитетінің Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
басшысы
_____________________ С. Мұстафаев
2018 жылғы «___»_____________  

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Экологиялық
реттеу және бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша
экология департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
басшысы
_____________________ М.Құрманбаев 
2018 жылғы «___»_____________  

КЕЛІСІЛДІ
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы
бойынша филиалының директоры 
_____________________ Қайруллаев А.
2018 жылғы «___»_____________  

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қызылорда 
облысының әділет департаменті» республикалық мемлекеттік
мекемесінің басшысы
_____________________ Сапаров Қ. 
2018 жылғы «___»_____________  

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму
министрлігінің Индустриалдық даму және өнекәсіптік қауіпсіздік
Комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы»
_____________________ Қыстаубаев К. 
2018 жылғы «___»_____________  

Қызылорда облысы әкімдігінің   2018 жылғы «___»  маусымдағы 
№ ___  қаулысына  1 қосымша

Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған 
келісімшарт жөніндегі комиссияның құрамы

Қызылорда облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасары, ко-
миссия төрағасы;

«Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы, комиссия төрағасының 
орынбасары;

«Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жер қойнауын пайдалану бөлімінің 
бас маманы, комиссия хатшысы;

Комиссия мүшелері:

«Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы (немесе міндетін атқарушы);

«Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы (немесе 
міндетін атқарушы);

«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің бөлім басшысы (немесе міндетін атқарушы);

«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдала-
нуды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы (не-
месе міндетін атқарушы);

«Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар және даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық 
геология және жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің Қызылорда өңірлік инспекциясы басшысы (не-
месе міндетін атқарушы) (келісім бойынша);

«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі экологиялық 
реттеу және бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша экология 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі басшысының орын-
басары (немесе бөлім басшысы) (келісім бойынша);

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бой-
ынша филиалының директоры (немесе міндетін атқарушы) (келісім 
бойынша);

«Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің «Қызылорда 
облысының әділет департаменті»  республикалық мемлекеттік 
мекемесінің басшысы (немесе міндетін атқарушы) (келісім бойынша);

«Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму 
министрлігінің Индустриалдық даму және өнекәсіптік қауіпсіздік 
Комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы  (немесе міндетін атқарушы) (келісім 
бойынша).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 
«___»  маусымдағы № ___  қаулысына  2 қосымша

Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған 
келісімшарттар жөніндегі комиссия туралы ереже

1. Жалпы ережелер

1. Осы кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған 
келісімшарттар жөніндегі Комиссия туралы Ереже (әрі қарай – Ереже) 
кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған келісімшарттар 
жөніндегі комиссия (әрі қарай – Комиссия) жұмысының мақсаты, міндеті 
және жұмысты ұйымдастыру тәртібін айқындайды. 

2. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының 2017 
жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралу» Кодексін (әрі қарай  Кодекс), Қазақстан Республикасының басқа 
да нормативтік құқықтық актілерін, сондайақ осы Ережені басшылыққа 
алады.

3. Комиссияның негізгі мақсаты Кодекс күшіне енгенге 
дейінгі түзілген кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын жер 
қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне көшу (жер қойнауын 
пайдалану құқығын қайта рәсімдеу) сұрақтарын қарау болып табылады.

4. Комиссияның құрамы Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысымен бекітіледі.

2.  Комиссияның негізгі міндеті мен құқығы

5. Комиссия Кодекстің 278 бабы 25 тармағында қаралған 
міндеттемелерді жүзеге асырады.

6. Комиссия:
1) келіссөздер жүргізуге уәкілетті жер қойнауын пайдаланушының 

өкілін Комиссия отырысына шақырады;
2) жер қойнауын пайдаланушымен ұсынылған материалдарды, 

құжаттарды және ақпаратты қарайды, олардан қосымша мәліметтерді 
сұратады және алдырады;

3) Комиссия міндеттерін орындауға керекті ақпаратты уәкілетті 
органдардан сұратады және алдырады.

3. Комиссия жұмысын ұйымдастыру

7. Комиссияны төраға басқарады, күн тәртібін бекітеді, комис-
сиямен жүзеге асырылатын ісәрекеттерге және шешімнің орындалуына 
жалпы бақылау жүргізеді.

Төраға болмаған уақытта оның функцияларын Комиссия 
төрағасының орынбасары орындайды.

8. Комиссия төрағасы Комиссияның жұмысын басқарады, 
жұмысын жоспарлайды, отырыстың күн тәртібін бекітеді, Комиссия 
шешімінің орындалуына жалпы бақылау жүргізеді. Төраға болмаған 
уақытта оның функцияларын орынбасары орындайды.

9. Комиссия хатшысы: 
1) Комиссия отырысының күн тәртібін жасақтайды;
2) Комиссия отырысына керекті материалдарды, құжат тарды дай-

ындауды қамтамасыз етеді;
3) Комиссия отырысының хаттамасын түзеді.     
10. Комиссияның жұмыс органы болып «Қызылорда облысының 

индустриялықинновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
табылады. 

11. Комиссия отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі және ко-
миссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса заңды 
болып саналады.

12. Комиссия шешімі қатысып отырған мүшелердің жалпы 
санының дауысымен қабылданады. Шешім қабылдауда Комиссия 
мүшелері бірдей дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия 
төрағасы, ол болмаған жағдайда оның орынбасары дауыс берген шешім 
қабылданады.

13. Комиссия отырысының қорытындысы бойынша комиссияның 
барлық мүшелері мен жер қойнауын пайдаланушылар немесе келіссөздер 
жүргізуге құқылы уәкілетті өкілдерімен қол қойылған хаттама түзіледі. 
Әр тарапқа бір данадан хаттама түзіледі және қол қойылады.

14. Комиссия жұмысын ұйымдастыру, материалдарды жинақтау 
және сақтауды Жұмыс органымен жүзеге асырылады.

4. Комиссия қызметін тоқтату

15. Комиссия қызметін Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы 
негізінде жүзеге асырады.

«Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге 
арналған келісімшарттар

жөніндегі комиссиясын құру туралы»
Қызылорда облысы әкімдігі қаулысының 

жобасына
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

 №  Түсіндірме жазбада көрсетілуі 
тиісті мәліметтердің тізбесі

Әзірлеушімемлекеттік 
органның ақпараты

1. Жобаны әзірлеушімемлекеттік 
орган

«Қызылорда облысының 
индустриялық
инновациялық даму 
басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі

2.
Тиісті заңнаманың нормаларына 
сілтемесі бар жобаны қабылдауға 
негіздеме

«Жер қойнауын және жер 
қойнауын пайдалану туралы» 
Қазақстан Республикасының             
2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Кодексінің 278бабының                          
25тармағының нормалары

3.
Жобаны қабылдау қажеттілігінің 
негіздемесі (нақты мақсаттар, 
болжамды тиімділігі және 
күтілетін нәтижелердің 
мерзімдері)

Жобаны қабылдау кең таралған 
пайдалы қазбаларды өндіруге 
арналған келісімшарттар 
бойынша жер қойнауын 
пайдаланудың лицензиялық 
режимге өту мәселелерін қарауға 
ықпал етеді.

4. Жоба қабылданған жағдайдағы 
болжамды әлеуметтік
экономикалық және (немесе) 
құқықтық салдары

Жоқ

5.
Жобаны іске асыруға байланысты 
болжамды қаржылық шығындар 

Жобаны қабылдау 
республикалық немесе жергілікті 
бюджеттер шығыстарының 
көбеюін немесе түсімдерінің 
қысқаруын көздемейді

6. Осы мәселе бойынша бұған дейін 
қабылданған құқықтық актілер 
және оларды іске асырудың 
нәтижелері туралы мәліметтер

Жоқ

7. Жобаны  заңнамаға сәйкестендіру 
үшін бұған дейін қабылданған 
облыс әкімдігі мен әкімінің 
актілеріне өзгерістер/ 
толықтырулар енгізу немесе 
күшін жою туралы ұсыныстар 
дайындау қажеттілігі

Жоқ

8. Нормативтік құқықтық актіні 
мүдделі мемлекеттік органдармен 
келісу туралы мәлімет 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі 
Заңының 27бабына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы әкімдігінің 
келесі қаулыларының күші жойылды деп 
танылсын:

1)  «Бақылау функцияларын жүзеге 
асыруға қажетті ақпаратты және құжаттарды 
сақтанушының, сақтандырушының, агенттің 
және өзара сақтандыру қоғамының ұсыну 
нысандары мен мерзімдерін белгілеу тура-
лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 
жылғы 5 мамырдағы №1 қаулысы (нор
мативтікқұқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 4994 нөмірімен тіркелген, 
«Сыр бойы» және «Кызылординские ве-
сти» газеттерінде 2015 жылғы 4 маусымда 
және Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 23 мау-
сымда жарияланған);

2)  «Қызылорда облысы әкімдігінің 
кейбір қаулыларына өзгерістер енгізу 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2016 жылғы 7 сәуірдегі № 430 қаулысы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемле
кеттік тіркеу Тізілімінде 5470 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылор-
динские вести» газеттерінде 2016 жылғы 
23 сәуірде және Қа зақстан Республикасы 
нормативтік құ қықтық акті ле рінің «Әділет» 
ақпараттыққұқықтық жүйе сінде 2016 
жылғы 16 маусымда жарияланған).

2. Осы қаулының орындалуын 
бақылау Қызылорда облысы әкімінің орын-
басары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми 
жария  ланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
                әкімі                      Қ.Көшербаев.

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің кейбір 
қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

КІРПІШ САТЫЛАДЫ
Қызылорда қаласында украиналық құрал мен жаб

дықталған М125  маркалы қатпарлы кірпіш сатылады. 
Байланыс тел.: 8 701 335 96 50, 8 777 058 24 69. (6-4)

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасы-
ның Экология кодексінің 57-бабы-
ның талаптарына сәйкес (18-19)  
«Қара бұ лақ кен орнында 6 кВ 
электр тарату желілері» жұмыс 
жобасы жөнін дегі құжаттаманың 
мемлекеттік эколо гиялық сарапта-
маға жолданған дығы жайлы хабар-
лайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемле кет-
тік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру 
мүм кіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтар дағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республи-
касы  ның Экология кодексінің 
57-бабы  ның талаптарына сәйкес 
(18-33-02) «Бұхарсай кен орнында 
3, 6, 7 ұңғымалар мен Спутник СП-1 
электр мен жабдықтау» жұмыс жо-
басы жөніндегі құжаттаманың мем-
лекеттік экологиялық сарапта маға 
жолданғандығы жайлы хабарлай-
ды. 

Барлық мүдделі азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемле кеттік сараптамадан өткізу 
кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология ко
дек сінің 57бабының талап тары 
на сәйкес  «Тұз көл кен орнын да ғы 
Бел құдық №№1, 4, 8 ұңғыма  ларға 
кірме автожолдар тарту» жоба жөнін
дегі құжаттаманың мемлекеттік 
эко логиялық сараптамаға жолдан

ғандығы жайлы хабарлайды. 
Барлық мүдделі азаматтар мен 

қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздері
нің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

Хабарламалар

Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және Маңғыстау 
облыстарының өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік және 

байланыс кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне 
ЕСКЕРТУ

     «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС «Магистральды құбырлар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына (14 бап) сәйкес Магистральдық құбырдың күзет аймағы Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе 
және Маңғыстау облыстарының аумағынан «Бейнеу-Бозой-Шымкент» жоғары қысымды магистральдық 
газ құбыры өтетіні  және магистральдық газ құбырының күзет аймағының бар екендігі жөнінде ескертеді. 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Магистральдық құбырдың күзет аймағында:
 1) өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық құбыр трассасы мен оның күзет аймағын өзге де 

уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп өтудің орналасу орындарын, салу, жайластыру және пайдалану 
тәртібін магистральдық құбырдың меншік иесімен келіспей, орнатуға;

 2) бағбандыққа және орман өсіруге, сондай-ақ жер жырту тереңдігі отыз бес сантиметрден аспайтын 
далалық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін агротехникалық жұмыстар кешенінен басқа, 
магистральдық құбырдың меншік иесімен келісілмеген кез келген жұмысты орындауға;

 3) магистральдық құбырдың меншік иесі не оператор жайластырған, магистральдық құбырға қызмет 
көрсету мен оның физикалық қорғалуын қамтамасыз етуге арналған жолдарды рекультивациялауға, 
сондай-ақ магистральдық құбырда өртке қарсы және күзет функцияларын орындайтын қызметкерлердің 
осы жолдармен қозғалысына, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, кедергі келтіруге;

 4) кез келген құрылыстар мен ғимараттар салуға;
 5) автомобиль көлігі құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға;
 6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, суару және құрғату жүйелерін салуға;
 7) магистральдық құбырдың меншік иесінің келісімінсіз тау-кен, құрылыс салу, монтаждау және жару 

жұмыстарын жүргізуге, жерді тегістеуге;
 8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға және топырақ сынамаларын (топырақ үлгілерінен басқа) алуға 

байланысты геологиялық түсіру, іздеу, геодезиялық және басқа да іздестіру жұмыстарын жүргізуге;
9) қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектіні 

құрылыс нормалары мен қағидаларында белгіленген ең аз қашықтық шегінде салуға;
10) трасса бойлық жолдарды магистральдық газ құбырының объектілерін пайдалану бойынша негізгі 

қызметке қатысы жоқ мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
     

     Жоғары баяндалғандарға қатысты барлық сұрақ, шағым және ұсыныс жөнінде келесі мекен-
жайға хабарласуыңызға болады:«Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050000, Алматы қаласы, Желтоксан к-сі, 96/98, тел. +7 (727) 330-66-44, факс: +7 (727) 330-66-45, info@
bsgp.kz.

Бұл Мәкең – журналист Мырқы Исаев 
күй талғамайтын. Іссапарға шығарда 
табиғаттың аптап ыстығы, бұрқасынды 
боран, дауылы кедергі келтірмейтін. 
Бірде Қарақұмнан, енді бірде 
Қызылқұмдағы малды ауылды аралап 
қайтатын. Қай жерден шағым түссе, сол 
жерге Исаев аттанатын. Барған жерін 
борандатып, дауылдатып қайтатын. 

Шаршамайды. Әділхан, Өтеген, 
Нұрпейістерді ортаға алып, қолындағы үш 
картаны жерге үйкеп-үйкеп алып, қолында 
көзір болмаса да «шықтым, тағы шықтым!» 
деп қорқытатын Исаев еді-ау, жарықтық. 
Сонан соң жазар дүниесін күні бұрын 
бөлме-бөлмеге жариялап, жұртты түгелдей 
мойындатып, редакторға ұсынатын. «Жұртқа 
бұл мақаланы оқып бердім, бәрі ұнатты», – 
деп редакторды мазалайды. Әйтеуір жазғаны 
редактордан кері қайтса болды, дау-дамай 
басталады. 

Журналист Мәкең Жаңақорған аудандық 
газетінде редактор болған жылдар өзінше бір 
жыр-дастан. Райкомдағы басшылармен тіл 
табыса алмай, «Ленин жолына» қатардағы 
меншікті тілші болып оралды.  Мәкең 
бұған «қызметтен кеттім» деп боркеміктік 
жасамады. «Менің қаламымды ешкім тартып 
алмайды» деп өткір сынды, фельетонды 
бұрқыратты. Жұрт Мәкеңнен сескенетін 
болды. Ақын Асқар Тоқмағанбетов Мәкең 
жайында:

Мырқы десең Мырқысың,
Жанып тұрған шырпысың.
Сенен жазғыш ешкім жоқ,
Алғаның жоқ ешкімнің
Қой-сиыры, ешкісін! – деп қолпаштау 

жасайтын. Талантты журналист, редактор 
Ұзақ Бағаев бұл Мырқы редакцияның “Ақ 
мылтығы” деп бағалады.

Қомшабаймен Мәкең нағашылы-жиенді 
болатын. Екеуі қатты әзілдесетін. Бұған 
Мырқы қабақ шытпай қарқ-қарқ күлетін. 
50 жылдығында редакцияның жанынан 
шығатын «Журналист» атты қабыр ға 
газетінде ол туралы Қомшабай әзіл-оспақ 
жазды. Әзілдің астарында көп сыр жатыр 

еді. Мәкең «мені мақтады» деп қалпағын 
лақтырып, жуғаны бар. Ол әзіл былайша 
басталып еді:

Шымырлығы жаңғақтай,
Салмағы бар қаңбақтай.
Мәкеңе салсаң ғұмыры,
Қалар еді таң да атпай.

Беймезгіл шашы ағарған, 
Әзірейілден жан алған.
Кетпейді-ау қалт жалғаннан.

Қан тамады қаламнан, – деп таңдай 
қақтыра айтатын әзіл-шыны аралас шумақты 
шақпаққа айналдырған Қомшабай Мәкең 
болмысын осылайша әдемі, әділ айшықтаған 
еді.

– Мен әкемді де аямаймын! Жазатын 
адамды жазамын! – дейтін жарықтық Мәкең.

Бір қызық оқиға болды. Бір күні «Мәкеңнің 
үстінен обкомға арыз жазайық!» – деген кеңес 
болды. Сонымен, «әкесі Иса Тасбөгетте дүкен-
де ет сатады. Етті кем сатады. Шошқа етін 
қосып сатуды қояр емес. Үй салды, байып бітті» 
деп обкомға домалақ арызды айдап кеп жібер-
дік. Содан арыз бойынша тексеру басталды. 
Мәкеңнің партиялық мәселесі редакцияда 
қаралатын болды. Парторгіміз Құрманғали 
Ажаров Мәкеңнен түсінік алып, жиналыстың 
болатын күнін белгіледі. Қойшы, сонымен 
«Әкемді де аямаймын» деуші едің, әкеңе шыр-
пырың шықты, әкені аямаған қандай екен?» 
деп Орекең (Орман Нұрхабаев) су жүгіртіп 
қояды. Ақыры обкомнан келген уәкілге:

– Исаевты сынау үшін обкомға домалақ 
арыз жазған біз едік, – деп Орекең ағынан 
жарылып, жиналыста әңгімені төтесінен 
қойды. Қыран-топан күлкіге баттық. Уәкіл 
аң-таң. Сонымен, домалақ арыз анықталмай, 
Мәкең редакция жігіттерін бір ешкісін сойып, 
қонақ етіп, «әкесін аямайтын адамның» 
қызығына батқанымыз естен кетпейді.

Журналист Мырқы Исаев елу жылға 
жуық «Ленин жолында» еңбек етті. Өндіріс-
транспорт бөлімін басқарды, меншікті 
тілші болды. Екі бірдей ауданда редактор 
қызметін атқарды. Бірнеше эссе, повесть, 
деректі әңгімелер жазды, «Боздақтар» кітабы 
бойынша оның редакциясын басқарып, 
хабарсыз кеткен жауынгерлерді іздестіріп, 

талай отбасына қуаныш сыйлады.
Бір қызық оқиға әлі есімде. Мәкең 

бір повесть жазды, атын «Сыр толқыны» 
деп қойды. Қомшабай олай-былай оқып, 
«М.Шолохов «Тынық Дон» деп роман жазды. 
Сен қайталап тұрсың. Бұл үшін повесің нің 
тақырыбын өзгерт деп кеңес берді. Аңғал 
Мәкең дереу өзгертті. Қомшабай «Алматыға 
баспаға тапсыр» деп тағы қамшылады. 
Мәкең бұған да сеніп, дереу ертеңіне пойызға 
отырып, Алматыға тартты. Бухгалтериядан 
500 сом ақша алды. Ол кезде бұл көп ақша. 
Қомшекең Алматыдағы жазушы достары 
Садықбек Адамбеков бастаған төрт-бес адамға 
телефон соқты. «Мәкең бүгін Алматыға кетті. 
Вокзалдан күтіп алып, повесін жуғызыңдар. 
Жабыла мақтаңдар. Қалтасында «бес бау 
жоңышқа» бар. Сонымен Мәкеңді төрт-бес 
жазушы күтіп, вокзалдың ресторанында 
жазбасын жабыла мақтап, Мәкеңнің «бес 
бау жоңышқасын» жұмсатқызып, қалта-
сын қақтырады. Мәкең қалтасында түк 
қалмағанын сезініп, сол күні Қызылордаға 
кері қайтқаны бар. Қомшабай осы әзілді 
айтқанда ішек түйілгенше күлген едік. Аңғал 
Мәкең «иә, рас, рас» деуші еді. Өмірде осындай 
да қызық болған.

Қаланың Астана даңғылының бойымен 
жүріп келеміз. Автобустағы келіншек «келесі 
аялдама Ажаров» деп хабарлады. Елең ете 
қалдық. «Бұл редакцияда ұзақ жыл еңбек 
еткен майдангер журналист Құрманғали 

Ажаров көшесі ғой», – деп жаяу аралай 
бастадық. Өзімен жерлес Ернияз Омаров 
қасымызда еді.

– Бұл кісі Алматыдағы заң институтында 
оқыған, екінші курста әскерге алынған. 
Жамбасты тесіп өткен оқ қуық тұсында тұрып 
қалған. Сол жабысқан оқпен ширек ғасыр 
еңбек етті, санаторий, курорттарда емделіп, 
ұл-қыздың қызығын көріп, дүниеден өтті. 
Бұл кісіге мына көше лайықты берілген, 
– деп Ернияз ағынан жарылды. Сәлден 
кейін алдымыздан Хамза Сыздықов, Орман 
Нұрхабаев, Жақсылық Бекхожаев, Жақсылық 
Түменбаев көшелері ұшырасты.

Сәлден соң үлкен даңғылға шықтық. 
Мырқы Исаев көшесі басталды. Көшенің 
басталар жеріне мрамордан Мәкеңе белгі 
қойылыпты. «Журналист Мырқы Исаев 
атындағы көше» деген жазу көзге оттай 
басылды. Міне, ұмытылмас өмір деген осы 
болар. Өсер ұрпақ ешкімді ұмыт қалдырмақ 
емес.

Бұл күндері баяғы көзкөрген журналистер 
қатары азайып барады. Бұл уақыт заңы болар, 
«Сыр бойының» 90 жылға жуық тарихында 
талай талантты журналистер еңбек етті. 
Шора Ерәлиев, Нәсіреддин Серәлиев, Зейілбек 
Өмірбеков, Дархан Сапаров, Әбдіхан Айдаров, 
Нұрпейіс Байғараев, Әділхан Бәйменов, 
Оразбек Мақсұтұлылар тым ерте кетті. 
«Естелік кітаптарға» олардың есімі жазы лып, 
үрім-бұтақтарына таратылса, кәнеки!

Біз бүгін мақалада талантты журналист, 
мінезі өзгеше, қайталанбас тұлға Мырқы 
Исаев жайында сыр ағытқандай болдық. 
Мәкеңнің ұл-қыздары, немерелері осы қалада 
тұрады. 

Журналист Мырқы Исаев кез келген 
тақырыпқа қалам сілтейтін су төгілмес 
жорға, шапшаң жазатын, өзекті тақырыпты 
таңдағыш болды. Екі тілге бірдей жүйріктігін 
әріптестеріне байқатты. Жазған дүниелерін 
тамсана оқып, таңырқаймыз, әзіл-оспақ 
жанрына да кейде бейімділігі басым еді. 

Бала мінезді, бәріне нанғыш ақкөңіл 
ағаның жарқын бейнесі көз алдымызға 
жиі елестейді. Журналист-қаламгердің 90 
жылдығына орай өткізілетін шара жара-
сымды дүние деп есептейміз.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,
ардагер-журналист.

СУ ТӨГІЛМЕС ЖОРҒА

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  телефон да ры арқылы байланысуға 
болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

ЖОБА

Кен іздеушілікке арналған 
аумақтарды айқындау туралы

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің 
264бабының 1тармағына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Кен іздеушілікке арналған аумақтар осы 
қаулының қосымшасына сәйкес айқындалсын.

2. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  Қызылорда 
облысы  әкімінің   орынбасары  Е.Кимге жүктелсін. 

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
 әкімі             Қ.Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігі 
Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан 
өңіраралық геология және жер қойнауын пайдалану 
департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің басшысы
_____________________________ А. Ижанов
2018 жылғы «___»_______________________ 

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі 
Экологиялық реттеу және 
бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
Экология департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы 
_________________________ М. Құрманбаев
2018 жылғы «___»_______________________

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы «___»  
маусымдағы № ___  қаулысына қосымша

Кен іздеушілікке арналған аумақтар 

р/с Кен белгісінің 
атауы

Географиялық 
координаттары

Алтын мөлшері

1 Шолақ  44023’СЕ
67020’ШБ

1 г/т
Р3 – 240 кг

2 Арыстанды 44012’СЕ
67021’ШБ

0.5 г/т
Р3 – 270 кг

3 Шован 44018’СЕ
67051’ШБ

135300 мг/м3 
Р2 – 150 кг

4 Құмысты 44016’СЕ
67055’ШБ

Мазмұны 1,01 г/м3

С1 423 кг, С2 
13,3 кг

5 Жиделі 44012’СЕ
67048’ШБ

0.5  1г/т
Р3 – 220 кг

6 Ранг өзенінің 
бассейні

44008’СЕ
67059’ШБ

1 г/т
Р2320 кг

7 Алтынтаусай 44007’СЕ
68001’ШБ

701 мг/м3

Өндірілді 275 кг, 
қалды  294 кг

8 Ермаксу 43042’СЕ
68026’ШБ

Қоры Р191 кг.
Құмдардың қоры 

64,46 мың.м3

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
СЕ  Солтүстік ендік

ШБ  Шығыс бойлық
г/т  Грамм/тонна
Р3  Болжамдық қоры
Р2    Болжамдық қоры
Р1  Болжамдық қоры
С2  Қордың категориясы
С1  Қордың категориясы
кг  Килограмм
мг/м3  Миллиграмм/метр куб
г/м3  Грамм/метр куб

«Кен іздеушілікке арналған аумақтарды 
айқындау туралы» Қызылорда облысы 

әкімдігі қаулысының жобасына
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

 

 №  Түсіндірме жазбада 
көрсетілуі тиісті 
мәліметтердің тізбесі

Әзірлеушімемлекеттік 
органның ақпараты

1. Жобаны әзірлеуші
мемлекеттік орган

«Қызылорда 
облысының 
индустриялық
инновациялық 
даму басқармасы» 
мемлекеттік 
мекемесі

2.

Тиісті заңнаманың 
нормаларына сілтемесі 
бар жобаны қабылдауға 
негіздеме

«Жер қойнауын және 
жер қойнауын пайдалану 
туралы» Қазақстан 
Республикасының 
2017 жылғы 27 
желтоқсандағы 
Кодексінің 264бабының 
1тармағының 
нормалары

3. Жобаны қабылдау 
қажеттілігінің негіздемесі 
(нақты мақсаттар, 
болжамды тиімділігі және 
күтілетін нәтижелердің 
мерзімдері)

Жобаны қабылдаған 
жағдайда кен іздеушілік 
үшін аумақтар 
айқындалады.

4. Жоба қабылданған 
жағдайдағы болжамды 
әлеуметтікэкономикалық 
және (немесе) құқықтық 
салдары

Жоқ

5.
Жобаны іске асыруға 
байланысты болжамды 
қаржылық шығындар 

Жобаны қабылдау 
республикалық немесе 
жергілікті бюджеттер 
шығыстарының көбеюін 
немесе түсімдерінің 
қысқаруын көздемейді

6. Осы мәселе бойынша 
бұған дейін қабылданған 
құқықтық актілер және 
оларды іске асырудың 
нәтижелері туралы 
мәліметтер

Жоқ

7. Жобаны  заңнамаға 
сәйкестендіру үшін бұған 
дейін қабылданған облыс 
әкімдігі мен әкімінің 
актілеріне өзгерістер/ 
толықтырулар енгізу 
немесе күшін жою туралы 
ұсыныстар дайындау 
қажеттілігі

Жоқ

8. Нормативтік құқықтық 
актіні мүдделі мемлекеттік 
органдармен келісу туралы 
мәлімет 

M.ISAEV – 90
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Сатылатын объектімен танысатын күн және 
уақыт: 2018ж. 02-03 шілде,  сағат 09.00 - 17.00 
аралығына белгіленді.

Аукционда өткізілетін  активтердің 
тізімін (НҚ және ТМҚ)  электрондық пошта 
abzhapparova_k@kyzylorda.ktga.kz  сайты  бой-
ынша беріледі.  

Активтің құны сатып алу-сату шартына қол 
қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күн ішінде 
100% мөлшерде төленеді.

Аукционға қатысу үшін лот сомасынан 5 
(бес) % мөлшерде кепілдік жарна енгізу қажет. 
Өтінімдерді қамтамасыз ету 2018 жылғы 05 
шілде,  сағат 17:00-ге дейін келесі банктік 
шотқа:  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда 

өндірістік филиалы, БСН: 020440001144, БИК: 
HSBKKZKX, ИИК КZ806010201000027651 
«Қазақстан Халық банкі» енгізіледі. 

Аукционды өткізу күні және уақыты: 2018 ж. 
09 шілде  сағ. 10.00-де . 

Аукцион өткізілетін орын: Қызылорда қ., 
Бейбарыс Сұлтан к., 1, 414-бөлім, 4-қабат. 

Аукционға қатысуға арналған өтінімдер 
келесі мекенжайда қабылданады: Қызылорда қ., 
Бейбарыс Сұлтан к., 1, 417-бөлім, 4-қабат, 2018 
жылғы 05 шілде сағат 17.00-ге дейін.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін 
ұсыну қажет:

1) еркін нысанда рәсімделген аукционға қа-
тысуға арналған өтінім; 

2) паспорттың немесе жеке басты куәлан-
дыратын құжаттың көшірмесі; 

3) кепілді жарнаның енгізілгенін растайтын 
төлем құжатының түпнұсқасы және көшірмесі;

4) өкілдің өкілеттілігін куәландыратын құжат 
(егер қатысушы өзінің өкілі арқылы қатысса).

Заңды тұлғалар жарғының (барлық 
өзгертулерімен және толықтыруларымен) 
заңды тұлғаны тіркеу туралы куәліктің (болған 
жағдайда) немесе заңды тұлғаны тіркеу ту-
ралы анықтаманың нотариалды расталған 
көшірмелерін қосымша береді.

Қосымша ақпаратты келесі телефон арқылы 
алуға болады: 8 (7242) 55-17-42, 55-17-44 
(іш.2833)

«ҚАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» АҚ ҚЫЗЫЛОРДА ӨНДІРІСТІК ФИЛИАЛЫ АТЫНАН (ИНДЕКС 
120003, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА Қ., БЕЙБАРЫС СҰЛТАН К., 1 ҮЙ) 

АКТИВТЕРДІ (НҚ ЖӘНЕ ТМҚ)  ІСКЕ АСЫРУ МАҚСАТЫНДА ГОЛЛАНД ӘДІСІМЕН АУКЦИОН 
ӨТКІЗІЛЕТІНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ

(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 мемлекеттік лицензиясы берілген).

Қонақтар алдымен 
қоғам қайраткері жайын-
да арнайы дайындалған 
көрмені тамашалады. 
Әдеби кешті колледж дирек-
торы Бақыт Кенбаев ашып, 
шараның маңыздылығына 
кеңінен тоқталды. Саналы 
ғұмырын туған елінің өсіп-
өркендеуіне арнаған қоғам 
қайраткерінің өнегелі өмір 
жолын жастарға насихаттау басты парыз екенін жеткізді.

Жиында Қорқыт ата атын дағы ҚМУ-дың профессоры 
Қ.Құдайбергенов Исатай Әбдікәрімовтің еңбек жолынан ба-
стап, оның халыққа жақын дығын,  қарапайым да кішіпейіл 
қасиеттері жайында әңгімеледі. Ал қарындасы Қалдыгүл 
Әбдікәрімова шараның жоғары дең гейде өтіп жатқанын ай-
тып, колледж ұжымына алғысын білдірді.  

Исатай Әбдікәрімов  1923 жыл ғы 15 мамырда Жаңақорған 
ау   данының «Өзгент» ауылдық кең есінде дүниеге келген. Қы-
зыл орда педагогикалық инсти ту тын, Қызылорда гидро тех ни -
кумын, қазақ ауыл шаруа шы лық институтын, КПСС Ор  та лық 
комитетінің Жоғарғы партия мектебін тәмамдаған. Оқы-
тушы, партия қызметкері, тех ник-гидротехник, ауыл шаруа -
шылығы мамандықтарын ие ленген азамат алғашқы еңбек 
жолын Жаңақорған ау дан  дық «Екпінді» газетінен бас тайды. 
1941-1945 жылдары майдан даласында ұрыстарға қатысып, 
полк  командирі болды. Исатай Әбдікәрімов елге оралып, пар-
тия жұмысына белсене араласады. Облыстағы Шиелі, Қар-
мақшы, Жалағаш аудандарын бас қарып, 1972-1978 жылдары 
Қы зыл орда облыстық партия комитетінің 1-ші хатшысы, 
келесі жылы  республика Жоғарғы Кеңе сі Президиумының 
төрағасы болды. 

Мемлекет және қоғам қайраткерінің 95 жылдығына 
арналған кеш колледж өнер паз дарының концерт тік бағдар-
ламасымен қорытын дыланды. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

Биыл белгілі мемлекет және қоғам 
қай раткері, Социалистік Еңбек Ері 
И.Әбдікәрімовтің туғанына 95 жыл. Осы 
орайда оқу орындарында түр лі іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. М.Ықсанов атындағы Қы-
зыл орда по ли  техникалық колледжінде өткен 
«Ел та рихын тұлғалар жасайды» атты әдеби-
та нымдық кеш те қайраткер есімін ұлықтауға 
арналды. Оған Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың 
ғалым, профессорлары, білім басқармасының 
мамандары, әріптестері, И.Әбдікәрімовтің 
туған-туыстары, оқытушылар мен студенттер 
қатысты. 

«САУЫСҚАНДЫҚТАҒЫ» 
СҰЛУЛЫҚ

Бұрындары осындай жұмбақ 
жерді теледидардан көріп, 
таң қалушы едім. Енді міне, 
өз көзіммен көргенде «Талай-
лар тамсанатын шатқал осы 
екен-ау» деп айналаға қарап, 
сүй сіндім. Қайталанбас сәулет 
өнерi – табиғаттың ерекше 
тар  туы. Биіктікте орналасқан 
түрлі пішіндегі алып жартас-
тарды төменнен кірпік қақпай 
қарағаныңда, басқа бір кеңістікке 
тап болғандай сезінесің. Ал, жар-

тастағы суреттер қола дәуіріндегі 
наным-сенімдерден көрініс бе-
реді. Шиелі аудандық тарихи-
өлкетану музейінің қыз меткері 

Бекболат Әбутегінің айтуынша, 
бүгінде осы құнды мұра ЮНЕСКО-
ның ескерткіштер тізіміне 
ұсынылған.

– «Сауысқандық» шатқалы 
«Бала Сауысқандық» және «Үл кен 
Сауысқандық» болып бөлініп, 5 
таулы аймақты құ райды. Мұнда 
тауешкі, арқар, қасқыр сынды 
аңдар, түйе, жыл қы сияқты жану-
арлар жайлы сюжеттік көрініспен 
қатар, қару асынған адамдар 
бейне ленген. Петроглифтердің 
бар лығы әртүрлі сюжеттер мен 
композицияларға біріккен, сан 
алуан тұрмыстық діни таным, 
мифологиялық ой-өрістермен 
байланысты. Мерзімдік ерекше-
ліктері ежелгі қола дәуірінен бас-
тап, ортағасырлық қазіргі этно-
графиялық кезеңдерге дейін со-
зылып жатыр. Демек, қола дәуірі 
– Еуразия кеңістігін қоныстаған 
сан алуан халықтардың бейнелеу 
шығармашылығындағы, әсіресе, 
жартасқа сурет салу өнерінің 
шарықтау шегіне жеткен кезеңі 
деуге негіз бар, – дейді ол. 

Қашалып жазылған түрлі 
иірімді жазуды, ойып салынған 
адамдар мен жануарлар тұрпатты 
суреттерді көргенде қайран қала-
тыныңыз рас. Мұнда ғасырлар 

таңбасы жатыр. Петроглифтер 
ар қылы ата-бабаларымыз ішкі ой-
толғанысын сыртқа шығарған. Бір 

қызығы, бұл қазір әңгіме ара сында 
біздің бір-бірімізге жол дайтын 
«смайлдарға» да келетіндей. 

СЫҒАНАҚТЫҢ СЫРЫ

Келесі кезекте Қазақ хан-
ды ғының алғашқы астанасы 
болған, Жаңақорған ауданындағы 
Сунақата ауылының батысын-
да 1,5 шақырым қашықтықта 
орналасқан Сығанаққа ат ба-
сын бұрдық. Байқағанымыздай, 
құм жұтқан қалалардың бірі 
болып ұзақ жатқан шаһардың 
топырағы аршылып, алғашқы 
бет-бейнесі қалпына келтірілген. 
Бұған дейін облыс басшылығы 
Сығанақ қаласы орнындағы тари-
хи ескерткіштерді қайта қалпына 
келтіруге ықпал етті. Сонымен,  
тоғыз жолдың торабында жатқан 
орданың сырлы шежіресіне 
тоқталып өтсек. 

«Болса Тәңірім екінші өмір 
қиғандай, Сығанақта көз жұмар ем 

қиналмай». Ғұлама Хиссамуддин 
әл-Сығанақи осылай жырлаған. 
Өлең жолдарынан шаһардың 
шат-шадыманға толы асыл мекен 
болғанын аңғарамыз. Жалпы, 
Сығанақты 1898 жылы орыс сая-
хатшысы Каллаур, 1927 жылы Яку-
бовский зерттеген екен. 1947 жылы 
А.Бернштам басқарған Оңтүстік 
Қазақстан археологиялық экспе-
дициясы да зерттеу жұмыстарын 
жүргізген. Ал, 1940, 1950 жылда-
ры Агаева, Пацевич, жетпісінші 
жылдары Ақышев, Байпаков зерт-
теп, Отырардан кейінгі екінші 
қала деген қо ры тынды жа саған. 
Негізінен тарихи орынды зерт-
теу тәуелсіздіктен кейін кешенді 
түрде қолға алыныпты. 2003 
жылдан 2016 жылға дейін Яссауи 
атындағы халықаралық қазақ-
түрік университетінің профессо-
ры, тарих ғылымдарының докто-
ры Сәйдін Жолдасбаев бастаған 
ғалымдар тобы «Қызылорда облы-
сы тарихи-мәдени ескерткіштерді 
қорғау» МКМ тапсырысы бойын-
ша археологиялық қазба, рестав-
рациялау жұмысын жоспарлы 
жүзеге асырған. Қазба барысында 
ежелгі халықтың тұрмысынан 
хабар беретін қорған, су жол-
дары, кесене орындары табы-
лыпты. «Аса ірі сауда шаһарына 
айналған Сығанақта күніне 500 
түйеге артылған тауарлар саты-
латын кездер болған» деген де-
рек те бар. Тарихи мәліметтерде 
Сығанақ секілді алып шаһар 
үшін шайқастар Тоқтамыс пен 
Орыс ханның, Әбілқайыр хан мен 
қалмақ Енге төренің, кейіннен 
Қазақ хандары мен Шайба-
ни ұрпақтарының арасында 
болғаны баяндалады. Осының 
бәрі шаһардың аса маңызды 
аймақтан орын теуіп, көптеген 
хандар мен айтулы ақсүйектер 
жерленген қасиетті орынға 
айналғандығынан болса керек. 
Қазір де  Сығанақ тарихи мәні 
жоғары орындардың қатарында. 
Оның «Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасы аясында Қазақстанның 
киелі жерлерінің картасына енуі 
де көңіл қуантады. 

Сөз соңында француздар 
киелі жері Нотр-Дамды мақтан 
тұтса, ағылшындар Стоунхендж 
тас мүсіндерін, немістер көне 
қалалары Ротенбургты ұлық 
ететінін, ал бізде, бір ғана Сыр 
өңірінің өзінде мақтан ететін 
қасиетті орындарының көп 
екенін айтқымыз келеді. Тек осы 
жауhар жәдігерлерді айшықтау, 
оны ұлықтау бізге міндет екенін 
ұмытпайық.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы». 

Фестиваль мақсаты  – да-
рын  ды балаларды, талант-
ты жастарды анықтау және 
олар ды жан-жақты қолдау. 
Халықаралық мәдени байланы-
старды дамыту мен тәжірибе 
алмасу, отан сүйгіштікке тәр-
биелеу, елі міздің ұлттық өне-
рі мен тарихына деген қы-
зығушылықты арттыру да 
көздеген мақсаттың өзегі.

Бұған дейін еліміздің 
барлық өңірлерінде фес ти-
вальдің ірік теу кезеңдері болды. 
Облыс тағы іріктеу турына 10-16 
жас аралығындағы балалар 
мен жасөспірімдер қатысты.  
Онда 70-тен ас там үміткер 
вокалдық өнері (дәстүрлі ән, 
ака демия лық ән, эстрадалық 
ән), инструменталдық орын-
дау шы лық (дәстүрлі өнер, 
класси калық өнер, эстрадалық 
өнер), хореографиялық өнер 
(ха лық тық би, классикалық 
би), көркемдік оқу сияқты 4 
номинация бойынша бақ сы-
насты.  Қазылар алқасының 
ше шімімен эстрадалық ән 
номинациясы бойынша сыр-
дариялық Дулат Әбдікәрім, 
дәстүрлі ән бағытында Диль-
наз Ташмұхаммед, көркемдік 
оқудан Нұрқожа Тілек пен 
дәстүрлі өнер номинациясы 
бойынша Мая Жалғасбаева 
және биден «Өнер» мектебінің  
«Балбұлақ» би ансамблі ақтық 
сынға жолдама алған еді.

Шараның жеңімпаздары 
30 маусым күні анықталады. 
Үздіктер «Бурабай» дема-
лыс аймағында екі апталық 

дайындық курсынан өтуге 
мүмкіндік алады. Осы уақыт 
ішінде қатысушылар танымал 
өнер шеберлерінің шеберлік 
сыныптарын тыңдап, тим-
билдинг, экскурсия және т.б. 
ойын-сауықтыру, танымдық іс-
шараларға қатысады.

Аталған фестивальдің гала-

концерті 1 шілде күні Аста-
на қаласында өтеді. Біз де өз 
кезегімізде фестивальда Сыр 
елінің намысын қорғайтын 
өнерпаздарға сәттілік тілейміз.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ ФЕСТИВАЛЬ
ТАЛАНТТЫЛАРДЫ ТАҢДАЙДЫ

Астана қаласының 20 жылдығына орай «Burabay Summer Fest» І халықаралық бала-
лар мен жасөспірімдердің телевизиялық фестивалі өтеді. Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрлігі қолға алған шара 22 маусым – 3 шілде аралығында 
Ақмола облысы «Бурабай» демалыс аймағында  ұйымдастырылмақ. 

ЕЛ
ТАРИХЫН 
ТҰЛҒАЛАР 
ЖАСАЙДЫ ЖҰМБАҒЫ КӨП 

ЖАУҺАРЛАР

Өңірлік коммуникациялар қызметі тағы бір әсерлі 
баспасөз турын ұйымдастырды. Бірінші бағыт – Шиелі ау-
даны, Қаратау сілемдерінде сұлулығымен тамсандырған 
«Сауысқандық» шатқалы болды. 

Шағын және орта бизнестің 
дамуы үшін мемлекет қолдау 
білдіріп, жұмыссыздықты 
жою, жалақы мен зейнетақыны 
уа қытылы төлеу, нарықты 
халыққа қажетті сапалы тауар-
лармен толтыру, сапалы қыз-
меттер көрсету бойынша тиімді 
жұмыстар атқарылуда. Осы 
саланың дамуын одан әрі артты-
ру және әкімшілік кедергілерді 
мейлінше азайту мақсатында 
Мемлекет бас шысы Н.Назарбаев 
2018 жыл дың 24 мамырында 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
кәсіпкерлік қызметті реттеуді 
жетілдіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңға қол қойды. 
Аталған заң осы жылдың 8 
маусымынан бастап күшіне 

еніп, осы кәсіпкерлікке байла-
нысты көптеген нормативтік 
құқықтық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. 

Осы ретте 14 маусым күні 
техникалық реттеу және ме-
трология комитетінің облыс 
бойынша департаментінде Кә-
сіп керлік кодекске енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар 
бойынша мәжіліс өткізіліп, 
талқылау жүргізілді. 

Соңғы өзгерістерге сай, 
мем лекеттік бақылау және 
қадағалау саласындағы қа-
тынастар бойынша кәсіпкерлік 
субъек тілеріне жүргізілетін 
тексеру лер мейлінше азай-
тылып, бақылау субъектісіне 
бару арқылы және бармай про-
филактикалық бақылау жа-
сау ұғымдары енгізілген. Бұл 

мемлекеттік бақылау және 
қа дағалау қорытындылары 
бо  йын ша кәсіпкерлік субъек-
тісіне әкімшілік шаралар 
көріл  мей, айыппұлдар салын-
бай, заң бұзушылықтар анық-
талған жағдайда оны жою ту-
ралы нұсқама беру арқылы заң-
намалар талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етеді. Сонымен 
қатар, мемлекеттік бақылау 
және қадағалау жүргізу мер-
зім дері қысқартылды. Профи-
лактикалық бақылау жүр гізу 
мерзімі 15 күн, микро кро-
кәсіпкерлік субъекті леріне 5  

және жоспардан тыс тексеру-
лер мерзімі 10 күнге дейін азай-
тылған. Ал, кейбір тексеру-
лер 5 күннен 4 сағатқа дейін 
қысқартылған. Сонымен қа-
тар, мемлекеттік бақылау 
және қадағалау саласындағы 
қаты настар бойынша басқа да 
маңызды өзгерістер мен толық-
тырулар енгізілген.

Б.ПАШЕНОВ,
 техникалық реттеу және 

метрология комитетінің об-
лыс бойынша департаменті 

бас маманы. 

Кәсіпкерлік – ел экономикасының қарыштап дамуы-
на дем беретін сала. Елімізде түрлі бағдарламалар бойын-
ша жеңілдетілген несиелер тағайындалып, жан-жақты 
қолдаудың арқасында кәсіпкерлік дамып келеді. 

КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ –  
ТҰРАҚТЫ ДАМУ


